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Umhverfis- og skipulagssvið, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
Ævar Harðarson  Ph.D. arkitekt  deildarstjóri hverfisskipulags



BH5- Háaleiti-Bústaðir
BH3 - Hlíðar



Kynning á vinnutillögum í Háaleiti – Bústöðum - tímalína
• Kynningarsíða með vinnutillögum opnuð 14. október
• Sýning á vinnutillögum opnuð 14. október kl. 13 í Austurveri
• Íbúafundur  borgarstjóra 14. október kl. 20 í Réttarholtsskóla.
• Viðvera á sýningu í Austurveri frá 14.  til 20. október frá kl. 13. til 18.
• Upplýsingafundur 21. október 2021 kl 19.30 til 21.00
• Fundur með íbúasamtökum 8. desember kl 20. til 22.30 
• Opið fyrir athugasemdir frá 14. október til 7. janúar eða í 12 vikur 

Hverfisgöngur:
1. hverfisgangan - Háaleiti 18. okt. kl. 17.30
2. hverfisgangan - Leiti-Gerði 20. okt. kl. 17.30
3. hverfisgangan - Bústaðir- Fossvogur 21. okt. kl. 17.30

Frestur til að skila inn athugasemdum framlengdur til 7. janúar skv. ósk íbúa.
Vinna við úrvinnslu athugasemda og endanleg tillögugerð hefst eftir það.
Stefnt er að því að fara í formlegt kynningarferli á vormánuðum 2022



Viðvera í  Mjódd  

Þátttaka  í viðburðum í  Háaleiti-Bústöðum í október og nóvember

1. Kynningarsíða fyrir BH5 - 8810 heimsóknir frá 14. október – 8. janúar 2022
2. Viðvera og sýning í Austurveri  - 505 þátttakendur
3. Þrjár Hverfisgöngur - 120 þátttakendur
4. Hverfafundur borgarstjóra 14. október  - 90 þátttakendur 
5. Upplýsingafundur 21. október - 200 þátttakendur
6. Fundur íbúasamtaka 8. desember – 90 þátttakendur



Sýning á vinnutillögum í Austurveri
Viðvera á sýningu frá 14. til 20 október frá kl. 13. til 18.



Hverfisgöngur 18., 20. og 21. október

Háaleiti 
18. okt. kl 17.30

Leiti-Gerði 
20. okt. kl 17.30

Bústaðir- Fossvogur
21. okt. kl 17.30



Hverfafundur borgarstjóra 14. október Upplýsingafundur 21.  október

Íbúafundir 14. og 21. október



Fundur íbúasamtaka 8. desember



Athugasemdir við vinnutilögur
Opið fyrir athugasemdir frá 14. október til 7. janúar 2022 (athugasemdafrestur framlendur 3 sinnum vegna óska íbúa)



Skriflegar athugasemdir 7. janúar 2022
Í tölvupósti:  196 athugasemdir. Á eyðublað á sýningu og fundum: 35 athugasemdir: Samtals 231

Flokkar: Fjöldi
Bústaðavegur 83
Háaleitisbraut 36
Heiðagerði 12
Grænsvæði 12
Samgöngur gangandi 11
Annað 10
Skilmálar-aukið byggingamagn 9
Álftamýri 9
Miklabraut 8
Framsetning gagna 8
Hlíðargerðis leikvöllur 7
Bílastæði 6
Almenn jákvæðni 6
Skólamál-innviðir 5
Stóragerði 4
Lýðheilsa 3
Háaleiti-Múlar umferð 2
Samtals 231



Að megninu til er athugasemdum beint að vinnutillögum við Bústaðaveg og Háaleitisbraut. 
Í báðum tilfellum er verið að mótmæla auknu byggingarmagni og þéttingu byggðar meðfram götum og á 
leigulóðum fjölbýlishúsa. Bæði við Bústaðaveg og Háaleitisbraut hafa borist undirskriftarlistar með allnokkrum 
undirskriftum þar sem fólk mótmælir fyrirhugaðri uppbyggingu. 
Talsvert af jákvæðum póstum bárust einnig og þá sérstaklega vegna Bústaðavegar. 

Íbúar við Heiðagerði sendu inn athugasemdir ásamt undirskriftarlista þar sem 57 manns mótmæltu aðkomu að 
fyrirhugðum blokkum við Miklubraut í gegnum þeirra götur. 
Spurt er hvort að innviðir hverfisins munu anna fyrirhugaðri þéttingu. 
Raddir um lýðheilsu sjónarmið vegna þéttingarinnar hafa komið fram. Þá aðallega um of þétta byggð og að ekki 
sé nóg af grænum svæðum í hverfinu. 

Það eru 7 manns með athugasemdir vegna leikvallar við Hlíðargerði. Í fyrstu útgáfu af vinnutillögum var svæði 
merkt sem þéttingarreitur, sem var leiðrétt þegar mistökin uppgötvuðust.
Allnokkrar athugasemdir fjalla um að öryggi  gangandi umferð ekki síst við Bústaðaveg. 
Mikið rætt um að hverfin séu umkringd af miklum umferðaræðum og að fáar öruggar gönguleiðir séu yfir 
þessar umferðarþungu götur bæði milli hverfisins og hverfahluta. 

Athugasemdir – stutt samantekt



Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar
Nýtt hverfaskipulag Háaleitis-Bústaða
Nóvember 2021



• Könnunin var framkvæmd dagana 15.-30. nóvember 
2021.

• Ítarlegar niðurstöður könnunarinnar má finna í skýrslu 
frá Gallup sem er fylgiskjal með hverfisskipulagi.

• Úrtak könnunarinnar var 884 manns úr póstnúmerum 
103 og 108, 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr 
Viðhorfahópi Gallup sem telur 33 þúsund manns. 

• Alls bárust 480 svör og þátttökuhlutfallið því 54,3%.

• Þátttakan telst góð skv. Gallup og viðunandi til þess að 
draga tölfræðilegar ályktanir af niðurstöðum.

ATH.
Ungir karlmenn sem erfitt er að fá til 
þátttöku eru sérstaklega valdir 
(alþjóðlegt vandamál) 

Viðhorfskönnun Gallup - framkvæmd



Hversu vel eða illa hafa þátttakendur kynnt sér vinnutillögur hverfisskipulags

• Tæp 40% svarenda sagðist hafa kynnt sér vinnutillögurnar vel en um fjórðungur illa. 

• Rúm 7% höfðu ekkert kynnt sér tillögurnar. 

Marktækur munur var milli aldurshópa. 

• Fólk á aldrinum 30-49 ára sagðist almennt hafa kynnt sér 
vinnutillögurnar betur en aðrir hópar en elstu hóparnir 
höfðu kynnt sér þær minnst.

• Elsti aldurshópurinn 60 til 70 ára og eldri hefur kynnt sér 
vinnutillögurnar minnst, sjá skýrslu Gallup.



Almennt viðhorf til vinnutillagnanna

• 30,9% svarenda sögðust heilt yfir lítast vel á vinnutillögurnar.

• 44,6% illa. 

• 24,5% sögðust hvorki lítast vel né illa á vinnutillögurnar. 

• Ekki kynbundinn munur á viðhorfum til tillagna. 

• Marktækur munur var á svörum eftir aldri en í aldurshópunum 
18-29 ára og 30-39 ára sögðust fleirum lítast vel á 
vinnutillögurnar.

• Í eldri aldurshópum snérist það við og leist fleirum illa á 
tillögurnar en vel.



Viðhorf til vinnutillagnanna eftir aldri
• Það er munur á viðhorfum til vinnutillagna eftir aldri.

• Þátttakendur upp að 39 ára eru jákvæðari gagnvart 
vinnutillögum hverfisskipulags en þeir sem eldri eru. 

• Neikvæðasti aldurhópurinn er 50 – 59 ára.

• Marktækur munur er á svörum eftir því hversu vel eða illa 
svarendur hafa kynnt sér vinnutillögurnar.

• Almennt eru þeir sem hafa kynnt sér tillögurnar vel jákvæði 
gagnvart þeim. 

• Þetta er sérstaklega áberandi í viðhorfum til uppbyggingar við 
Bústaðaveg og Miklubraut/Háaleitisbraut.













Vistok yfir Kringlumýrarbraut
Að lokum var spurt um álit íbúa á tillögu um vistlok yfir Kringlumýrarbraut við 
Veðurstofuhæð til að búa til græna tengingu á milli hverfa. Miklum meirihluta 
íbúa leist vel á þessar hugmyndir og var meirihluti allra aldurshópa fylgjandi 
þeim.



Fjöldi % +/-
Mjög hlynnt(ur) (5) 20 7,6 3,2
Frekar hlynnt(ur) (4) 78 29,3 5,5
Hvorki hlynnt(ur) né andvíg(ur) (3) 63 23,8 5,1
Frekar andvíg(ur) (2) 53 19,9 4,8
Mjög andvíg(ur) (1) 52 19,4 4,8
Hlynnt(ur)
Hvorki hlynnt(ur) né andvíg(ur) 
Andvíg(ur)

98
63

104

36,9 5,8
23,8 5,1
39,3 5,9

Fjöldi svara 266 100,0
Tóku afstöðu 
Tóku ekki afstöðu

266
23

92,0
8,0

Fjöldi aðspurðra 289 100,0
Spurðir 
Ekki spurðir

289
191

60,2
39,8

Fjöldi svarenda 480 100,0
Meðaltal (1-5)
Vikmörk ±

2,9
0,2

Sp. 15. Ef Miklabraut væri lögð í stokk undir Háaleiti, frá Kringlunni að Grensásvegi, værir þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur)
hugmyndum um þéttingu byggðar og fjölgun íbúða við gatnamót Háaleitisbrautar og Miklubrautar?

Þau sem sögðustandvíg eða hvorki hlynnt né andvíg hugmyndum um 
þéttingu byggðar og fjölgun íbúða við gatnamótHáaleitisbrautarog  
Miklubrautar (sp. 14) voru spurð þessarar spurningar.

Hlynnt(ur)
36,9%

Hvorki 
hlynnt(ur) né 

andvíg(ur) 
23,8%

Andvíg(ur)
39,3%

7,6% 29,3% 23,8% 19,9% 19,4%

Mjög hlynnt(ur) Frekar hlynnt(ur) Hvorki hlynnt(ur) né andvíg(ur) Frekar andvíg(ur) Mjög andvíg(ur)

23





342 íbúar tóku þátt
Hversu vel eða illa hefur þú kynnt þér 
vinnutillögur að nýju hverfisskipulagi 

fyrir Háaleiti- Bústaði? 

Aldur

Kyn

Búseta

57% KK

Netsamráð – helstu niðurstöður
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Heilt yfir, hversu vel eða illa líkar þér við 
vinnutillögur að skipulagi við mót 
Háaleitisbrautar og Miklubrautar?

Heilt yfir, hversu vel eða illa myndi þér líka 
við sömu vinnutillögur ef Miklabraut væri 

sett neðanjarðar frá Kringlu að Skeifu?

Heilt yfir, hversu vel eða illa líkar þér við 
vinnutillögur að skipulagi við 

Bústaðaveg?



Hverfisskipulag í Háaleiti – Bústöðum
Lagt er til að unnið verði úr athugasemdum og niðurstöðum 
Gallup könnunar og netsamráðs með áherslu á að lagfæra 
tillögur. 

Stefnt er að því að kynna nýjar tillögur sem fyrst

Takk fyrir
Umhverfis- og skipulagssvið, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
Ævar Harðarson  Ph.D. arkitekt  deildarstjóri hverfisskipulags
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